
A KÖIGíYEZBTVÉDELEM ÉRVÉNYESÜLÉSE A TELEPÜLÉS 
FEJLESZTÉSBEN ÉS AZ ÁLTÁLÁN OS RENDEZÉSI TERVEKBEN

Takács János+
Csongrád megye fejlett mezőgazdasággal rendelkező ipari jel
legű része az országnak, mind területe, mind népessége ará
nyát tekintve a megyék sorában a középmezőnyhöz tartozik. 
Eltérő adottság, hogy a népesség, a termelő erők jelentős 
mértékben öt városban, közöttük is kiemelkedően Szeged me
gyeszékhelyen koncentrálódnak.

Az elmúlt másfél évtized a megye társadalmi-gazdasági fejlő
désének kiemelkedő időszaka volt, országos jelentőséget ka
pott egyes Ipari termékek, mezőgazdasági termények előálli- 
tása, a feltárt és feltáratlan olaj- földgáz,’ termálvíz 
készletek kitermelése, hasznosítása.

A fejlődés azonban nem volt problémamentes, több területen 
újabb feszültség-gócok keletkeztek. így pl. a közúti közle
kedés arányának növekedését nem követte a közúthálózat, tá
rolási kapacitás növelése, a települések teljes körű vízel
látása mellett tovább nőtt a víztermelés és szennyvíztisztí
tás közötti aránytalanság, az igen jelentős számú uj lakás
építéssel egyidőben csökkent a meglévő lakásvagyon állag- 
megóvása, - felújítása, a városok népességnövekedésével nem 
tartott lépést az infrastruktúra fejlesztése, megoldatlan a 
veszélyes hulladékok egy részének elhelyezése, megsemmisíté
se.
(Úgy gondolom, hogy a felsorolással érzékeltetni tudtam a 
jövő feladatainak egy jelentős részét.)

Az elfogadott hosszutávu koncepció szerint a terület- és 
településfejlesztést a már kialakult településhálózat kere
tei között kell megvalósítanunk azzal, hogy növelni kell a 
települések vonzáskörzetei közötti kölcsönös érdekeken ala
puló együttműködést, felhasználva a szomszédos megyékkel 
kapcsolatos lehetőségeket is.

+ Csongrád megyei Tanács VB,
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E munkában az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell helyezni a 
rendezési tervek, ezen belül is a környezetvédelmi tervfeje
zet elkészitésére, kiegészítésére, korszerűsítésére. ■
A megye 59 településéből csak 9 kisközségnek nincs rendezési 
terve, azonban elég magas az u.n. "elöregedett" térvek szá
ma, majdnem mindenütt' hiányzik az előírás szerinti környezet 
védelmi tervfejezet.
A kialakult helyzet elsősorban anyagi okokra vezethető visz- 
sza, de feltétlenül meg kell emliteni, hogy megítélésem sze
rint nem kiforrott még a környezetvédelmi fejezet, tervezési 
metodikája, hiányosak az adatbázisok, kevés a megfelelő szak 
irányú képesítéssel rendelkező tervező, kezdetlegesek a 
technikai lehetőségek, az együttműködési feltételek.

A közelmúltban egy községpár, valamint Szeged város és von
záskörzete környezetvédelmi kérdéseiről készült anyagokat 
bíráltunk el. A magam részéről a községpár tervét biztató ki 
sáriéiként, a Szeged és környékével foglalkozó anyagot igen 
sok szakterületen lényegi kiegészítésekre szoruló, helyzet
feltáró vizsgálatként tudom minősíteni.
Ismeretes, hogy Csongrád megye környezetminőségi állapota 
valamivel kedvezőbb az országos átlagnál, de az is tény, 
hogy természeti adottságaink potenciálisan magukban hordoz
zák egy gyors ütemű romlás veszélyét is (folyóvizek, magas 
talajvizszint).

A rendezési tervek és a környezetvédelem kapcsolódásai ma 
már nemcsak a szűk szakmai berkekben ismeretesek, visszatérő 
jelenség, hogy a tervek társadalmi vitáiban egyre több teret 
kap a környezetvédelem ügye.
Szabadjon e kapcsolódásokat a főbb veszélyforrások szerint 
- és a teljességre nem törekedve - Csongrád megyei vetület- 
ben bemutatni:
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Zaj ártalom

Elsősorban városi probléma, de főközlekedési úttal átszelt 
kisebb településeken is érzékelhető.
A védekezési módok és lehetőségek viszonylag egyszerűen meg
határozhatók a rendezési tervekben,iparterületek kijelölésé
vel, védőtávolságok, elkerülő utak meghatározásával, más 
kérdés az anyagi háttér jelenléte a zajos üzemek kitelepíté
séhez, elkerülő utak megépítéséhez.
E tekintetben sokáig megoldatlan probléma marad például az 
ES-ös, a 43-as, a 45-ös, a 47-es 50-es utak városi-községi 
átkelési szakaszainak védelme.
Ezek közül a legkritikusabb a 43-as számú ut Szeged-Szőregi 
térsége, ahol több ezer lakás telepítési lehetőségeiről ép
pen a közelmúltban vitatkoztunk és ugyanezen ut makói átke
lési szakasza.
Újabban több településben alakult konfliktus-helyzet a beru
házók és a településtervezők között á vasútállomások közel
ségében lévő lakótelephez kapcsolódó, infrastruktúrával el
látott területek beépítésével kapcsolatosan.

Levegőtisztaság

A megye adottságai e tekintetben igen kedvezőek, részben az 
ipari struktúrának, részben a fűtési energiahordozóknak, 
részben a tudatosan telepitett iparterületeknek köszönhe
tően. A Tiszától nyugatra lévő homokos területeken gond a 
porszennyeződés növekedése. Ezt résztben ellensúlyozhatjuk 
a települések rendezési terveiben előirányzott zöldsávok ki
építésével, az igazán jó megoldást azonban az ősi tapaszta
latokon alapuló külterületi véderdősávok visszatelepítése 
eredményezheti.
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Szilárd- és folyékony hulladék elhelyezés, kezelés

Elvileg és rendezési terv szinten a szilárd és folyékony 
hulladék elhelyezése megoldott, bár sok helyen azzal a 
rossz tervezői - kezelői beidegződéssel, hogy "itt egy 
roncsolt felület, ez lesz a szeméttelep". •
A probléma igen sokrétű, hiszen nem megoldott a szilárd 
hulladék osztályozása, hasznositása, esetenként a szállítá
sa sem,általában megoldatlan a folyékony hulladék hasznosi
tása is.
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a rendezési terv szintű 
területkijelöléssel a feladatot megoldottuk és részben ez 
az oka a szeméttelepeken tapasztalható aggasztó állapotok
nak, valamint a lakossági kényelemből, nemtörődömségből ki
alakult illegális hulladéklerakó helyek tömegének. 
Meggyőződésem, hogy az a helyes felfogás, amely a hulladék- 
lerakó helyeket olyan üzemi területként kezeli, ahol a tech
nológia ugyan olyan mélységű és szintű tervezés eredménye
képpen alakul ki, mint bármilyen más üzemnél.

Élővizek védelme

Folyóink egyes szakaszai közepesen, egyes szakaszai erősen 
szennyezettek.
Közismert, hogy a szennyeződós zömét elhárithatatlanul kap
juk a szomszédos országokból, de számottevő az is, amit mi 
okozunk a tisztitatlan szennyvizek, esetenként a jól kiépí
tett belvízrendszereken gyorsan levonuló belvizek levezeté
sével.
Elgondolkodtató lehet, hogy pl, a szentesi tiszai stranfür- 
dő fejlesztési tervei tárgyalásai során felmerült a kérdés, 
szabad e ilyen körülmények között fejlesztést élővízre elő
irányozni.
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Újabb keletű és mindenképpen rendezési tervszintű probléma 
az ártéri zártkertek beépítésének szabályozása.
Több helyen a földszintes, általában engedély nélkül épült 
gazdasági épületek, a bennük tárolt különböző hatású és 
mennyiségi növényvédőszerek miatt árvizek esetén igen komoly 
mérgezési források.
Ugyanitt megoldatlan a fekáliás hulladék elhelyezése és ke
zelése is.

Felszin alatti vizek védelme

Azt hiszem nem túlzók, amikor azt állítom, hogy a rendezési 
tervek készítésénél a legneuralgikusabb pont a szennyvizek 
elhelyezése., kezelése.
Alig van a megyében olyan település, ahol a szennyvízszik
kasztás mélyebb kiépítésű műtárgyakkal szakszerűen megold
ható, a magas és emelkedő tendenciájú talajvizszint miatt, 
a felszin közelében való szikkasztást pedig a telkek mérete, 
a komoly költségvonzat nem teszi lehetővé.
Marad a lehetőség zárt szennyvízgyűjtőt előirányozni azzal 
a biztos tudattal, hogy a problémát csak elodáztuk, mert a 
megvalósítás során általában nem tartják be az építtetők a 
tervutasítást, a műtárgyak ilyen szempontból való ellenőrzé
se gyakorlatilag megoldhatatlan a rendelkezésre álló appará
tussal.
Nem szabad figyelmen kivül hagyni azt a körülményt sem, hogy 
az elszállítás technikai háttere korlátozott, (elégtelen 
géppark, burkolt utak hiánya) költsége igen magas. A lakos
sági magatartás elsősorban ezekhez a tényezőkhöz igazodik, 
igen csekély a tudatformálás hatásfoka.

Veszélyes hulladékok elhelyezése

Mint már említettem ez a kérdés sem megoldott a megyében.
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bár - ismereteim szerint és szerencsére - nem keletkezik 
túlzottan nagy mennyiségű veszélyes hulladék.
Elhelyezésük, kezelésük olyan átfogó koncepciót igényel, 
amelyben nagy szerep jut a megyék közötti együttműködésnek, 
hiszen Csongrád megye is azon területegységek közé tartozik, 
ahol az altalaj és talajviszonyok kedvezőtlenek az ártalmat
lanítási folyamathoz.
E tekintetben elsősorban arra a feltáró munkára lehet támasz
kodni, melyet a földtani szolgálat végez, illetőleg elvég
zett .

Épitett környezet védelme

Főként az utóbbi években sajátos helyzet alakult ki, egy
felől szűkültek a gazdasági lehetőségek, másfelöl felfoko
zott társadalmi igény, mondhatni településnagyságtól függet
lenül a meglévő épitett környezetünk védelme, igényes to
vábbfej lesztése.
Ezzel egyidőben a főként a lakásépítésben jelentős szerke
zeti változás is történt, ezt azonban rendezési tervszin
ten általában nem tudtunk követni.

Részben ez is oka, hogy rendezési terveink hatályosulása, 
sok kívánni valót hagy maga után, a felülvizsgálatok, módo
sítások során uralkodik a követő jelleg.
Számos településünk van, ahol az I. fokú építésügyi hatósá
gok létszáma, szakmai felkészültsége nem kielégítő, de olyan 
is van, ahol a tanácsi vezetés a rendezési tervekkel kapcso
latos folyamatos tennivalókat inkább nyűgnek, mint szüksé
ges és a napi munkában támaszként használható feladatnak 
tart.

Mindezek meghatározzák a szükséges és lehetséges tennivalóink 
körét is.
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Igazodva a gazdasági helyzethez, ezen belül is az önálló ta
nácsi gazdálkodáshoz, korszerüsiténi szükséges a rendezési 
tervkészités folyamatát.

A fejlődésben stagnáló, vagy visszafejlődő településeken 
nem szükséges rendezési tervet készíteni, itt megfelelő se
gítséget adhat a munkához egy gondosan szerkesztett szabály- 
rendelet, koncentrálva a lényegi kérdésekre (épitési öveze
ti besorolások, szennyvizelhelyezés-kezelés, hulladékelhe- 
lyezés-kezelés, településkép védelem stb.).

Elsősorban anyagi megfontolásból vizsgálni lehet a kétütemű 
tervezés létjogosultságát, (program-terv) községeknél, me
gyei szinten kezelt központi pénzalap létrehozását a szüksé
ges rendezési tervmüveletek finanszírozásához.
Külön kérdés a környezetvédelmi tervfejezetek elkészítésé
hez szükséges speciális szakképzettségű, felszereltségü ter
vezői háttér megteremtése, célszerűen több megyés kooperá
cióban.

A fejlesztési elképzelések kialakítása, azok rendezési ter
vekben történő megjelenitése, a megvalósitás visszacsatolá
sa igényli a főépítészi rendszer kiépitését, továbbfejlesz
tését, az építésügyi ellenőrzés hatásfokának növelését is.

A még hosszasan sorolható feladatok közül végül, de nem 
utolsó sorban kiemelem a különböző szakhatóságokkal, szakmai 
intézményekkel, igy a földtani szolgálattal is, az együttmű
ködés szélesítését, elmélyítését.
Eredményes munkát csak igy lehet és igy kell végezni.



MUTUAL EFFECT OK EACH OTHER OF THE SETTLEMENT 
DEVELOPMENT OF. THE COUNTY CSONGRAD AHD OF THE ENVIRONMENTAL 

PROTECTION

J.' Takács

íhe development of the county was dynamical in the 
recent decades. According the the elaborated long-term concept 
the environmental protection - which forms one of the chapters 
of the regulation plans - receives a special stress within the 
given frames. According to this the elaboration of these must 
be put into the foreground and be realized in the future years.
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